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PROEZAS DA FÉ
TESTEMUNHOS DE CURA NAS REUNIÕES
BRANHAM
Restauração de Cordas Vocais Removidas
Nossa filha Judith, quando estava com cinco anos de idade, gradualmente se tornou bastante rouca,
e logo ela estava incapaz de falar mais alto que um murmúrio. Levamo-la depois para um especialista
de garganta para um diagnóstico e à médicos associados. Eles removeram a ‘paploma’ (câncer nas
suas cordas vocais), porém eles pensavam que isso poderia voltar. Isso cresceu novamente três vezes
em nove meses, e cada vez que era removido ele voltava novamente. Nas primeiras duas vezes ela
conseguia falar após a operação, porém na última vez o câncer estava tão grande que foi encontrado
dificuldade para removê-lo.
Quando descobrimos que o câncer havia outra vez voltado, meu marido e eu decidimos que se o
Senhor desejasse tirá-la de casa, isto seria aprazível para nós, porém queríamos dar-Lhe a chance de
curá-la primeiro. Judith, nesta época, estava arfando para respirar e sabíamos que se o Senhor em
breve não a curasse ela finalmente se sufocaria.
Eu coloquei o lenço que você enviou para ela no seu pijama como instruído. Gradualmente Judith
melhorou, sua respiração cada vez mais se tornava normal, e ela não arfava mais. Mesmo assim ela
não conseguia falar mais que um sussurro.
Fomos até a fila de oração em sua reunião em Saskatoon e o Senhor revelou para você que ela
necessitava de um novo par de cordas vocais. E foi exatamente o que aconteceu, pois Judith começou a
cantar “Somente Crer” bem alto pela primeira vez em um ano e meio. Ela começou a conversar mais e
mais e até mesmo cantar no “Coral do Amanhecer” na igreja. Ela acha que é mais fácil sussurrar,
porém nós a encorajamos a usar sua voz mais e mais.
Srª. Paul Phillips
901 9ª Avenida Norte
Saskatoon, Saskatchewan
10 de Novembro de 1947.
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Nota do Editor: relatos posteriores recebidos da Srª. Phillips declaram que Judith está
perfeitamente sã e adquiriu tanto peso que agora ela está seis libras mais pesada para a sua altura. Ela
pode patinar, correr, ou fazer qualquer exercício vigoroso o qual ela nunca podia fazer antes. Todos os
sintomas do câncer se foram e sua respiração está normal.
Curada de Cataratas
No último inverno inteiro tenho estado no médico regularmente por causa dos meus olhos. Em Abril
ele disse que eu teria que ter uma operação (cataratas em ambos os olhos e também um coágulo de
sangue). Em Fevereiro o irmão Branham esteve aqui. Eu não consegui vê-lo, porém ele orou todos os
dias em que ele veio. Na páscoa ele voltou e no dia seguinte ele orou por mim e disse-me para manter a
fé que eu tenho e louvar a Deus. Pois ao longo de seis meses de fé e crendo tenho estado enxergando.
Que Deus possa me manter justa e fiel para que eu possa mostrar Seu poder ao mundo.
Deus abençoe a ele e aos seus para sempre.
Srª. Lucy r. Jackson,
1006 E. Taylor Street
Phoenix, Arizona
Curada de Problema das Amídalas
Sou uma garotinha que foi curada de um problema de amídala. No dia 20 de Fevereiro de 1948,
quando você esteve orando por mim senti um sentimento estranho vindo para minha garganta.
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Certamente era o poder de Deus me curando. Eu estava tocando em Sua vestimenta. Fiquei curada
desde então.
Jessie Mae Jennings
2842 NW 40º Street
Miami 37, Flórida
Esposa de Ministro Curada de Câncer
Para que todos nós possamos crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, dou esta
palavra de testemunho. O Senhor me libertou do câncer na parte extrema abaixo do cólon, abençoado
seja Seu maravilhoso nome. Quando fiquei com febre fui forçada a ficar de cama em 1º de Abril de
1947, embora eu já estivesse doente semanas antes disso.
Haveria um culto de cura na Igreja Indígena San Carlos em 8 de Abril, onde o irmão Branham
estaria orando pelos enfermos. Eu ouvi o irmão Branham em Phoenix acerca de um mês antes e vi
muitos milagres de cura. San Carlos fica aproximadamente a 50 milhas de Superior, e adoráveis
amigos cristãos me levaram até o culto. Eu estava numa maca, sendo incapaz de ficar de pé na fila.
Como havia muitas centenas para receber oração, era uma hora da manhã quando o irmão Branham
chegou a mim. Depois que ele orou, ele nos falou que o câncer foi morto pelo poder de Deus e que
sairia de meu corpo após 72 horas. Na segunda-feira seguinte pela manhã cerca das três horas, o
câncer saiu cerca de dois quartos2 ou mais desintegrado e um tecido do câncer morto. Eu estava muito
fraca e dolorida, de modo que meu marido, o irmão Mitchell, estava desesperado pela minha vida.
Alguns pensavam que eu deveria ir para o hospital, mas sabíamos que o câncer estava sumindo e que o
Deus que havia dado livramento era capaz de dar saúde outra vez. Jesus tem feito tudo isso em um
tempo muito curto. Agora sou capaz de estar de pé e caminhar pela casa e até mesmo sair até o jardim.
Também fui à igreja na última noite. Tudo para honra e glória de nosso Senhor.
Srª. R. W. Mitchell
Caixa Postal 603
Superior, Arizona
24 de Maio de 1947.
Nota do Editor: um relato posterior desta cura dez meses depois:
Dez meses depois, eu ainda estou bem fazendo meu trabalho de casa e lavanderia.
Muleta Deixada Na Igreja
Louvado seja o Senhor por curar minha perna machucada. Eu vim de Winnipeg usando uma muleta
e a deixei na igreja.
Wesley A. Hart
Fisher River
Koostatak, Manitoba
16 de Julho de 1947.
Pé Machucado e Olhos Cruzados Curados em Miami, Flórida
Irmão Branham, você disse para nós para escrever nossos testemunhos. Eu tentarei, mas eu não
consigo louvar o Senhor o suficiente por você e irei escrever sobre mim mesmo.
Eu tinha uma terrível câimbra em meu pé e eles me disseram que isto era problema nos nervos. Eu
tive que usar um arco artificial. Meu calcanhar e a bola do meu pé cresciam quase juntos; da maneira
como isso me doía eu tinha que saltar da cama e pressionar meu pé no chão para ficar dobrado. Uma
noite durante sua visita a Miami eu estava sentado no banco da frente; eu queria que você orasse pelo
meu pé porque eu sabia que você poderia curá-lo, mas havia tantas pessoas ali em macas, nas cadeiras
de rodas, etc. que eu não fiquei na fila. Eu tirei meu sapato direito fora onde estava sentado e deixei os
pobres enfermos e o povo sofrido irem à fila; eu acreditei enquanto você orava por eles e meu pé estava
curado enquanto um sentimento de frio veio sobre ele. Não posso explicar como isso foi, então eu louvei
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ao Senhor pela cura do meu pé. Eu alcancei meu sapato, puxei para fora o arco de metal que eu havia
estado usando, e agora eu posso andar descalços. Sei que Jesus pode curar.
Na noite anterior eu queria levar Richard Turpin, um garoto vizinho com cerca de 10 anos de idade,
que tem olhos cruzados. Eu continuei implorando até que ele disse que poderia ir. Ele foi
instantaneamente tocado e seus olhos ficaram direitos. Sem nenhuma dúvida sei que você tem o dom de
cura.
Agradeço a Deus por um servo como você. Como pode pessoas duvidar quando elas podem ver o
cego começar a enxergar, o surdo ouvir e o mudo falar. Para o benefício daqueles que lerem meu
testemunho, posso dizer que tenho visto isso com meus próprios olhos e sei que isto é a verdade.
Rue Hannan Drake
Igreja Apostólica
1301 NW 23º Street
Miami, Flórida
Fevereiro de 1948
Caminhando Sem Muletas
Eu quero agradecer a você e aos seus por suas orações. Eu escrevi a você algum tempo atrás para
orar por minha cura. Fui dada pelos médicos como incurável. Eu estava cansada por causa da aflição e
impossibilitada de se endireitar. Eu não conseguia andar sem muletas. Meu corpo estava em dor dia e
noite. Meu seio esquerdo estava duro e inchado e em grande dor. Agora estou caminhando sem muletas,
a dor tem saído do meu corpo, minhas costas estão retas. Posso lavar, cozinhar, limpar minha casa,
comer sem estar em sofrimento, deito de costas, também meu estômago e meu seio estão muito melhor,
agradeço a você e a Deus, e estou a caminho para a completa recuperação.
Sua irmã em Cristo,
Emma Lewis
Simonton, Texas
Garoto Surdo e Mudo Curado em Pensacola
Louvado seja o Senhor por curar o meu corpo e pela cura do meu garoto de seis anos de idade, que
nunca havia falado em sua vida, até Jesus enviar o irmão Branham para o nosso resgate com o anjo de
Cristo.
Eu apenas fui para a fila de oração com meu garotinho e Jesus curou o meu corpo e o seu.
P.S. – Meu garotinho está falando e ouvindo.

Ruth Strickland
Rua 3, Caixa Postal 368
Pensacola, Fla.

Cura do Osso do Maxilar
Eu fui para receber oração no dia 21 de Novembro, em sua reunião em Salem, Oregon, e eu
agradeço ao Senhor por minha face estar curada. Eu nasci com uma deformidade em meu maxilar e na
boca e eu era incapaz de mastigar qualquer coisa. Fui ao médico para ver se ele podia me ajudar e ele
disse que podia. Depois o médico disse que o osso em meu maxilar esquerdo nunca melhoraria. Tenho
tido quatro operações as quais algumas ajudaram, mas ainda não podia abrir minha boca para morder
uma maçã. Porém no dia 23 de Novembro, após receber sua oração, eu abri minha boca amplamente e
comi uma enorme maçã pela primeira vez na minha vida, e estou com 20 anos de idade. Deste modo
estou louvando a Deus e dando a Ele toda a glória pela minha cura, através das suas orações.
Sua irmã em Cristo,
Lilá Kneale
Caixa Postal 183
Gervais, Oregon
Curada de Sinusite – Problema Feminino
Querido irmão Branham;
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Esta noite estou louvando a Deus agradecidamente por Seu maravilhoso poder de cura. Tenho
sofrido por sete ou oito anos com um problema feminino, problema de sinusite e pressão baixa, e tenho
gasto centenas de dólares tentando ser curada, sem sucesso. Tenho estado orando a Deus para me
ajudar, e louvado seja o Seu nome, Ele enviou o nosso querido irmão Branham com o dom de cura
divina, e ele orou por mim na noite anterior e fui instantaneamente curada. Louvado seja Deus para
sempre. Sou uma filha de Deus e desejo suas orações para que eu sempre possa ser encontrada no
centro da Sua vontade.
Srª. Shurman R. Parker
Rt 1, C/o Bessie Patterson
Robertsdale, Alabama
Hernia Desaparece
Fui para receber oração por você em sua reunião de cura em 1º de Fevereiro, em Miami e fui
curada de uma hérnia e também de meus olhos e louvo e agradeço a Deus por minha cura.
Sinceramente sua,
Srª. J. W. Bush
Miami, Flórida
Evangelista Curada
Saudações em Cristo!
Na segunda noite de sua reunião em Fresno, fui completamente curada e queria que você soubesse
disso. Desde o último mês de Julho havia estado bastante doente, e isso até aproximadamente duas
semanas e meia atrás, como o resultado de ter mais zelo do que sabedoria. Este foi o terceiro colapso
nervoso que tenho tido e tenho somente 21 anos de idade. Creio que tenho aprendido minha lição
agora, mas era tão difícil ver a obra ser feita e ninguém fazer isso.
Temos ido a uma porção de médicos tentando descobrir o problema, e pouco antes de chegarmos às
reuniões em Fresno, tínhamos ido ao Hospital da Universidade da Califórnia, sem saber qual era o
problema que estava fazendo eu me sentir pior do que antes. Finalmente eles me disseram que meu
útero havia se deslocado do lugar e que eu havia feito alguma coisa às minhas costas. Eles tentaram
colocar meu útero no lugar, porém eu sabia que ele não ficaria porque ele me incomodava tanto e
minhas costas doíam muito. Depois que você orou por mim, eu caminhei pelo corredor e senti que tudo
havia se movido de volta para o lugar. Desde então tenho até mesmo levantado meu acordeão e até
agora está tudo bem. Quando saí do edifício meus nervos pareciam tão calmos, que eu me senti uma
pessoa diferente. Antes disto eu não podia me alimentar direito porque eu estava incomodada com a
indigestão nervosa e com ácido estomacal e não conseguia dormir bem. Desde então tenho sido capaz
de comer fruta e todos os tipos de coisas quase sem nenhum problema com meu estômago. Eu quase
cochilei para dormir dirigindo o carro e isso não era normal para mim e agora eu posso dormir até
mesmo com a luz acesa. Está tudo bem com minhas costas, também, e toda a minha sinusite. Sei que
Deus os curou embora minha fé seja testada às vezes.
Evangelista Florence Coryell
573 Ninth Street
Richmond, Califórnia
Curada de Câncer
Querido Irmão Branham, fui curada de um câncer interno e de outras coisas. Agradeço a Deus
eternamente. Que as bênçãos de Deus possam repousar sobre você.
Srª. H. M. Cooper, Cx. P. 38
Century, Flórida
Moradora de Phoenix é Curada de Câncer
No último mês de Setembro fui ao Dr. Weldon Baker, 713 North, Second Street em Phoenix,
Arizona, e ele fez dois raio-x. Ele descobriu que eu tinha um terrível caso de colite, e que meu coração
estava alargado do veneno, e que somente um quinto do meu fígado estava ativo, e de que havia várias
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pedras tão grandes quanto a unha do polegar no lado direito do meu fígado. Iniciei um tratamento de
seis semanas, mas fiquei muito doente. O Dr. Anderson me atendeu e disse que eu tinha câncer, mas que
eu havia esperado tempo demais antes de buscar por ajuda. Fiquei muito doente e não pude mais
prosseguir com os tratamentos. Meu colon havia sido aberto para permitir a passagem dos dejetos. Tive
um tempo bastante difícil. O Dr. Baker veio, e os santos estavam orando quando ele chegou lá. Ele me
contou que eu havia estado morta por dois minutos, mas que Jesus havia ouvido o clamor dos santos.
Eu estive na cama por nove semanas e emagreci 40 libras.3 Às vezes eu ficava tão mau que eu não
podia engolir água por cinco dias. Então veio o anúncio de que o irmão Branham estava vindo para
Phoenix, a segunda de Março para orar pelos enfermos e aflitos. Meu marido estava cedo na igreja
naquela primeira noite de domingo, porém o irmão Branham estava impossibilitado de vir até a mim. E
nem foi capaz de vir a mim na noite seguinte, embora eu testemunhasse vários milagres de cura de
outros. No dia seguinte fui levada outra vez, mas quando eu cheguei à igreja comecei a passar muito
mal. Eles trouxeram uma cama, mas eu não lembro quando eu deitei.
No começo eu sei que o irmão Branham estava falando comigo, dizendo: “Olhe para mim, irmã”.
No começo eu ouvia só um sussurro, porém na terceira vez ele repetiu isso e tentei abrir os meus olhos.
Após um tempo eu pude vê-lo e ele me perguntou se eu acreditava no que ele me dizia. Eu disse: “Sim,
porque eu pude ver o anjo de pé ao seu lado”. O irmão Branham então disse: “Irmã, tua fé tem te
salvado. Este câncer está sobre todo o seu estômago, mas Deus tem te curado. Toda raiz está
amaldiçoada e você ficará sã se você continuar a crer, embora isto leve um mês ou seis semanas para
isso apodrecer. Em 72 horas a partir de agora você ficará bastante doente e em grandes dores, mas
somente creia até o fim de tudo”. Então o Senhor falou através do irmão Branham, e um óleo quente
repentinamente brotou através da minha cabeça por fora e por dentro e foi até os meus pés. Enquanto
isto caía, a dor saiu inteiramente e me senti bem mais forte. Levantei-me daquela cama gritando e
dançando e fui capaz de acompanhar a cinco outras reuniões que o irmão Branham realizou em
Phoenix.
Quando as 72 horas passaram, fiquei muito doente, e a dor do ferimento era tão ruim que eu não
conseguia nem mesmo gritar. Fiquei terrivelmente doente por um pouco mais de duas semanas, e então
eu comecei a comer qualquer coisa que eu desejasse, onde antes eu havia estado vivendo somente de
suco de frutas e sopas.
Sete semanas depois de eu ter recebido oração, eu havia tirado inúmeros raio-x e estes mostravam
que eu estava inteiramente curada. O Dr. Baker disse-me que eu poderia contar a todos sobre isso, e
que ele alegremente mostraria os raios-x a qualquer um que desejasse vê-los, ou que ele conversaria
com eles pessoalmente. Estou louvando a Jesus por isto!
Srª. Hattie Waldrop
2912 E. Adams Street
Phoenix, Arizona
Nota do Editor: Este testemunho apareceu impresso algum tempo atrás. Eu pessoalmente visitei e
conversei com esta senhora em Phoenix há poucas semanas atrás e pode confirmar os fatos da cura e de
que ela continua curada até hoje.
Tumor Some – Sintomas Somem
Querido irmão Branham;
Desejo acrescentar meu testemunho junto com os de outros. O irmão Branham esteve aqui em
Dallas no último mês de fevereiro há um ano atrás. Eu tinha um enorme caroço em meu seio, o qual
comichava, queimava e me doía por vários anos. Quando eu fui para receber oração pelos olhos e
problema de rim, eu havia me esquecido por um tempo do tumor. O irmão Branham pegou minha mão e
disse: “O que me diz sobre o tumor em seu seio?”. Isso me aterrorizou. Ele orou e eu saí para um lado
e me sentei. Mais ou menos naquele tempo Satanás me disse: “Sim, isso é um tumor e tua fé não será
suficiente para ajudar”. Por volta daquela hora um surdo e mudo de nascença disse: “Mama” e
“Jesus”. O poder veio sobre mim e a fé tomou conta e fui curada. Aleluia! Em poucos dias o tumor
sumiu. Porém os sintomas permaneceram por dois meses. O irmão Branham havia enviado para mim
um lenço ungido, que quando foi aplicado no nome de Jesus derramou o poder de Deus através de todo
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o meu corpo. Todos os sintomas agora sumiram. Satanás atrapalhará se puder, mas se prosseguirmos,
a cura é nossa. Obrigado Deus!
Srª. H. A. Towles
1103 Elisbeth Dallas 8, Texas
30 de Março de 1948

(Fonte: www.branham.org)
Tradução: Diógenes Dornelles
Esta matéria é parte integrante da homenagem ao centenário “O 100 Anos de William
Branham”.
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